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Witajcie Uczniowie!
Mamy już czerwiec! Pierwszy miesiąc lata, ale
ostatni szkoły!
Wszyscy marzymy o wakacjach, ale nie
zapominajmy
o naszych
szkolnych
obowiązkach 

Przypominamy także, że archiwalne numery
naszej gazetki można przeczytać na stronie
internetowej szkoły: www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
Jak wszyscy dobrze wiemy już niedługo wakacje i jak zapewne wszyscy myślą nareszcie koniec szkoły… no bo przecież po to są wakacje, żeby od niej odpocząć
i my właśnie postanowiliśmy z okazji tych tak długo i niecierpliwie oczekiwanych
wakacji przeprowadzić ankietę
Zapytaliśmy uczniów klasy I SP, czy lubią wakacje?, co im się kojarzy z wakacjami
? I czy jadą gdzieś na wakacje?
1)

2)

3)

Czy lubicie wakacje?
Tak- 15 osób
Nie- 0 osób
Co wam się kojarzy z wakacjami?
Wolne, surfing, bieganie, pomaganie mamie, siedzenie w domu, morze,
plaża , słońce, wolne, jazda na rowerze
Czy jedziecie gdzieś na wakacje?
Tak- 8 osób
Nie winem -2 osoby
Nie- 5 osób

Pierwszaki zgodnie twierdzą, że lubią wakacje, a my mamy nadzieję, że i wy je
lubicie  i właśnie dlatego gazetka „Echo Szkoły” życzy wszystkim uczniom jak
najlepszych wakacji
opr. Anna Czernecka
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1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka
4 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami
Agresji
7 czerwca - Boże Ciało
8 czerwca - Światowy Dzień Oceanów
12 czerwca - Święto BOR, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy
Dzieci
13 czerwca - Święto Żandarmerii Wojskowej
16 czerwca - Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom
Afrykańskim
21 czerwca - Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku
23 czerwca - Dzień Służby Publicznej, Noc Świętojańska, Dzień
Ojca
26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur,
Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią
29 czerwca - Uroczystość św. Piotra i Pawła, Dzień Ratownika
WOPR
opr. Klaudia Bugara

Baśnie Andersena
Jest to cykl baśni napisanych przez
duńskiego
pisarza
Hansa
Christiana
Andersena. Znajdziemy tam m.in. „Brzydkie
kaczątko” i „Calineczkę”.
opr. Agata Bugara
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Z życia szkoły...:)
30 kwietnia, 2 i 4 maja uczniowie klasy II gimnazjum pisali próbne
egzaminy.
10 maja odbyły się zawody w mini piłkę nożną.
17 maja był „dzień otwarty” w naszej szkole. Rodzice mogli
porozmawiać z nauczycielami o naszej nauce i zachowaniu.
18 maja uczniowie z klasy III G odbyli zajęcia w „miasteczku
rowerowym”.

23 maja uczniowie klasy V przygotowali przedstawienie na temat
bezpieczeństwa. Widzami byli uczniowie z klas 0-III SP. Po
przedstawieniu zadawali pytania o bezpieczeństwie. W nagrodę
otrzymywali cukierki.
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24 maja uczniowie klasy IV wzięli udział w uroczystym otwarciu
ścieżki edukacyjnej w rezerwacie „Cisy w Mogilnie”.
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26 maja odbyła się „IV Biesiada Rodzinna”, na której wszyscy – i ci
młodsi, i ci starsi – dobrze się bawili. A atrakcji było mnóstwo.

konkursy z ramach programu „Trzymaj Formę”
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przedstawienie przygotowane dla mam z okazji ich święta oraz
wspólna zabawa rodziców i nauczycieli

8

można było przejechać się na quadzie lub dorożką

9

lub poszaleć na innych atrakcjach

10

no i oczywiście wygrać na loterii…, bo każdy los wygrywał,
a w dodatkowym losowaniu można było wygrać m. in. rower.
Tu podziękowania należą się sponsorom: Rodzinie Państwa Fydów
z Koniuszowej, Prezesowi PUK w Korzennej - Stanisławowi
Przychockiemu, Prezesowi BS w Grybowie o/Korzenna –
Antoniemu Klimontowskiemu, Prezesowi GS SCh w Korzennej –
Krzysztofowi Kubiakowi, dyrektorowi CK w Korzennej Krzysztofowi Ogorzałkowi.
29 maja uczennice z naszego gimnazjum pod opieką p. Renaty Pach
i p. Anny Kity pojechały do Nowego Sącza na przegląd teatralny
"Przebudzenie". Przygotowały przedstawienie na temat przemocy.
Na stronie szkoły możemy obejrzeć krótki materiał filmowy
zamieszczony w „Naszej Telewizji Sądeckiej”.
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25 maja odbył się zjazd absolwentów z rocznika 1980, na czele
z wychowawczynią - panią Anielą Rolą. Spotkanie odbyło się
z okazji święceń kapłańskich jednego z uczniów tej klasy
o. Andrzeja Filipa, który był inicjatorem zjazdu.

28 maja uczniowie klasy czwartej odbyli lekcję przyrody w terenie.
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30 maja uczniowie klasy I G udali się na wycieczkę w pobliską
okolicę. Rozpalili ognisko, przy którym piekli kiełbaski. Grali w
piłkę, pozwiedzali las. Wszystkim bardzo się podobało to „trzymanie
formy”.

1 czerwca obchodziliśmy „Dzień
Dziecka”. Młodsi uczniowie z klas 0III SP wybrali się do Rabki-Zdroju
oraz
Chabówki.
Zwiedzili
m. in. „odwrócony dom”, Muzeum
Kolejnictwa. Mogli także poszaleć
w wesołym miasteczku.
Natomiast uczniowie z klas IV-VI SP
i I-III G odwiedzili Wadowice
i Inwałd. Najpierw zwiedzili kościół,
potem
muzeum.
Następnie
w
Inwałdzie odwiedzili Park Miniatur,
potem mogli skorzystać z tamtejszych
atrakcji. Wszyscy świetnie się bawili.
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Wadowice

14

Inwałd

15

Rabka i Chabówka

16

Rabka i Chabówka
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5 czerwca w naszej szkole odbył się pierwszy gminny konkurs
informatyczny „Młody Mistrz Klawiatury”.

Przez cały rok szkolny trwał konkurs na „najwyższą frekwencję”.
Puchar przechodni dyrektora szkoły udało się zatrzymać na stałe
tylko klasie III G, która przez trzy miesiące z rzędu miała najwyższą
frekwencję. Gratulujemy.
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Liczba Pi
Wisława Szymborska
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć
spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli
porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się
urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże
bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w
niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w
lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.
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Wisława Szymborska
(02.07.1923 01.02.2012) - polska
poetka, eseistka, krytyk
literacki, tłumaczka,
laureatka Nagrody
Nobla w dziedzinie
literatury (1996).
opr. Karolina Ruchała

Mamy miesiąc czerwiec, a więc
już niedługo koniec roku
szkolnego. Niektórzy wybierają
się na różne wyjazdy,
np. w góry,
nad
morze,
a może nawet za granicę.
wielu z Was jednak pozostanie
w domach
lub
wyjedzie
do
pobliskich miejscowości do rodziny. Nieważne, czy będziecie
dalej, czy bliżej domu, zawsze pamiętajcie o bezpieczeństwie.
Nie wypływajcie na głęboką wodę, nie zapuszczajcie się
głęboko w nieznane lasy. Na drodze
pamiętajcie o zasadach ruchu
drogowego.
Nie
niszczcie
zabytków, pomników przyrody.
Uważajcie na zwierzęta pod
ochroną i nie tylko. pamiętajcie tez
o zdrowym odżywianiu. Chociaż
jeden owoc lub warzywo dziennie. Nie wiecie, jak spędzić
wakacje? Oto kilka propozycji:
gra w piłkę nożną, koszykówkę, siatkę
wycieczki w różne ciekawe miejsca
spotkania z kolegami
jazda na rowerze, rolkach.

opr. Aneta Sobczyk
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26 maja obchodziliśmy „Dzień Matki”. Z tej okazji młodsi uczniowie
szkoły podstawowej napisali kilka wierszy dla swoich mam. Oto jeden
z nich.

„Dla Mamy”
Dzisiaj bardzo wcześnie wstałam,
I mamę ucałowałam,
śniadanie jej podałam i kwiaty
podarowałam.
Potem laurkę zrobiłam,
by mama była szczęśliwa .
Wreszcie na spacer do lasu ją wzięłam,
aby zobaczyła co ją tam czeka.
Tam piknik urządziłam,
z malin i poziomek,
bo to mamy owoce ulubione
Na koniec szepnęłam do uszu:
„ Mamusiu kochać Cię to nie sztuka! Więc poczekaj do rana,
mam jeszcze jedną niespodziankę do zrealizowania,
Ale dzisiaj mówię pas! Bo powiedzieć Kocham cię już czas!”
Klaudia Dwojak, kl. III
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 Wieża Eiffla waży około 10000 ton.
 Pierwszy prezydent USA, Jerzy
Waszyngton, wymyślił
mechaniczny siewnik.
 W Szkocji żyje więcej ludzi z
rudymi włosami niż gdziekolwiek
na świecie.
 Codziennie na świecie umiera
około 259200 ludzi.
 W Rosji popełnianych jest

rocznie około 3 mln
przestępstw.
 W Indiach mówi się w 12 językach, a gazety wychodzą w
18 - głównych i regionalnych językach.
opr. Klaudia Strojny

Humor :)
Do właściciela domku z ogródkiem przybiega
rozpromieniony sąsiad:
- Czy możesz pożyczyć mi dwa wiadra wody?
- Oczywiście, ale przecież Ty masz własną studnię.
- Tak oczywiście ale do niej wpadła teściowa i woda
sięga jej tylko do brody.
Pani w szkole mówi do Jasia, żeby przyniósł na
jutro wierszyk o sobie na przedstawienie.
Na drugi dzień przedstawienie się odbywa.
Dzieci mówią swoje wierszyki.
I w końcu Jasiu wyszedł na środek i mówi:
- Mam trzy latka trzy i pół, jak się wkurzę walne w
stół!!
opr. Kamila Adamczyk
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Trzeci wymiar
SKAMIENIALI

To tylko oni żyjący w monotonii
Oni, to tylko oni i nic nie zostanie po
nich
Oni, każdy kolejny to anonim
To tylko oni, brak celu oczy im
przesłonił
To tylko oni!
Ślepi i niemi bo zagubieni w beznadziei
Zamurowani w scenerii miejskich arterii niczym w celi
Przy czym zamiast przyczyn widzą tylko cień na ścianie
A nie to co jest na pierwszym planie
Panowie, panie skamieniali cali
Sami w sobie zakłamani, popatrz na nich
Eliminowani zanim w ogóle na nich wypadnie, dokładnie
Jeżeli telewizyjny szum dla ciebie człowieku
Jest jak vademecum
W ręku pilot i żyjesz tą chwilą
Bo te chwile życie ci umilą
To jesteś jedną z miliona osób
Które mówią, że to na życie sposób też
A wiesz jak jest - jesteś więźniem fotela
Zdominowała cię nie jedna telenowela
Twój pokój to cela, odosobniony archipelag
Ukryta kamera, ty w roli frajera, wiedz to!
Jesteś jak fikcja, bezsens to twoja misja
Czy kiedykolwiek widziałeś świat z bliska
Czy to błysk na ekranie, serce jak kamień
Mózg już dawno na dywanie
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Najwyższe góry Europy.
Pełne 24 godziny.
Kolczasty w doniczce.
Pływa po weneckich kanałach.
opr. Paulina Marcisz

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród
uczniów poszczególnych etapów kształcenia (klasy 0-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów
konkursowych – rozlosujemy wśród nich nagrodę pocieszenia.
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:

hasło: ARBUZ
Nagrody wylosowali:
nagrody
główne:
Kożuch
Ilona I SP,
Fornagiel
Krystian IV SP, Janawa Kamil I G (pióra na naboje + naboje)
Nagrody pocieszenia: Sierotowicz Marcin I SP, Porębska
Aneta V SP, Bugara Adam I G, p. Kolat Marta (pióro kulkowe)

Na zwycięzców czekają
nagrody.
Kupony prosimy dostarczać
do Pauliny Marcisz z klasy
II gimnazjum do
27 czerwca 2012 r.

KUPON
…………………………
Hasło
…………………………
imię i nazwisko, klasa
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